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Google forms (quizzes)  առցանց գործիքի կիրառման արդյունքում կունենաք. 

� առցանց թեմատիկ  վաժություններ` միավորային գնահատում իրականացնելու համար, 
� սովորողների առաջադիմության միավորային արդյունքների  ներբեռնում և վերլուծություն, 
� պատրաստի վարժություններն առցանց տարածելու հնարավորություն: 

 

ԳԳնահատման իրականացում Quizizz առցանց գործիքի միջոցով 
Այստեղ ուզում ենք խոսել նմանատիպ անունով մեկ այլ 

գործիքի մասին, որի օգնությամբ հնարավոր է 
իրականացնել սովորողների առցանց համաժամանակյա 
միավորային գնահատում: Գործիքն օգտագործելիս 
սովորողները պետք է իմանան համապատասխան հարցման 
մուտքի կոդը: Սովորողները հարցադրումներին հետևելու են և 
պատասխանները նշելու են տիրույթին միացված ցանկացած 
գործիքի (հեռախոս, համակարգիչ, պլանշետ) օգնությամբ: 
Հարցման ավարտին հնարավոր է  MS Excel ֆորմատով 

ներբեռնել սովորողների միավորային գնահատականները:  

Այս տիրույթում աշխատելիս գնահատվում է սովորողների կատարած առաջադրանքների և՛ 
արագությունը, և՛ ճշտությունը: 

Վարժություններ ստեղծելիս հնարավոր է կազմել հարցադրումներ բազմակի ընտրանք ձևաչափով: 
Հարցերի հաջորդականությունը խառնվում է համակարգի միջոցով: 

Quizizz  առցանց գործիքը հնարավորություն է  տալիս իրականացնել հետևյալ աշխատանքները. 

� միաժամանակ  ստեղծել տարբեր թեմաներով և տարբեր քանակի  հարցերից կազմված 
վարժություններ, 

� պատրաստի վարժությունները խմբագրել, պահպանել առցանց, 
� հետևել սովորողների առաջադիմությանն առցանց, 
� տարածել պատրաստի վարժությունները հղմամբ, 
� յուրաքանչյուր հարցի համար սահմանել ժամանակ, 
� հրապարակման համար ընտրել լեզուն և սահմանել հասանելիության աստիճանը։  

 

Միավորային գնահատման իրականացում Socrative առցանց գործիքի 
միջոցով 

Այս ծրագրի օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել սովորողների առցանց համաժամանակյա 
միավորային գնահատում: 

Գործիքն օգտագործելիս սովորողները պետք է իմանան համապատասխան հարցման համար 
նախատեսված «սենյակի» տվյալները՝ անվանումը: Սովորողները հարցադրումներին հետևելու են և 
պատասխանները նշելու են տիրույթին միացված ցանկացած գործիքի (հեռախոս, համակարգիչ, պլանշետ) 
օգնությամբ: Նշենք, որ հարցմանը մասնակցելու համար  պատրադիր չէ, որ սովորողները ևս գրանցված լինեն 
տարածքում: 
Հարցման ավարտին հնարավոր է MS Excel և Pdf  ֆորմատներով ներբեռնել սովորողների միավորային 
գնահատականները: 
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Այս տիրույթում աշխատելիս գնահատվում 
է սովորողների կատարած առաջադրանքների 
ճշտությունը: Վարժություններ ստեղծելիս 
հնարավոր է կազմել հարցադրումներ բազմակի 
ընտրանք, ճիշտ-սխալ և լրացնել բաց թողնվածը 
ձևաչափերով: Հարցերի հաջորդականությունը 
խառնվում է համակարգի միջոցով դասավանդողի 
ընտրությամբ: 

Socrative  առցանց գործիքը հնարավորություն է 
 տալիս իրականացնել հետևյալ աշխատանքները. 

� միաժամանակ  ստեղծել տարբեր թեմաներով և տարբեր քանակի  հարցերից կազմված 
վարժություններ, 

� պատրաստի վարժությունները խմբագրել, պահպանել առցանց, 
� հետևել սովորողների առաջադիմությանն առցանց, 
� Instant Feedback   ռեժիմով  սովորողը կարող  է ընտրել  հարցերում պատասխաններ, որոնք 

դասավորված են հերթականությամբ, չունենալով հնարավորություն փոփոխելու պատասխանը, և 
նույնիսկ բաց թողնել հարցը՝ թողնելով այն հետագա լուծման, 

� Open Navigation ռեժիմով սովորողը կարողանում է պատասխանել ցանկացած հերթականությամբ և 
փոփոխել պատասխանը,այնուամենայնիվ, մինչև թեստի ավարտը դասավանդողը տեսնում է, թե ինչ 
պատասխան է գրանցել սովորողը, 

� Teacher Paced ռեժիմով դասավանդողը ինքն է ընտրում, թե որ հարցը կլինի հաջորդը և իրավունք ունի 
բաց թողնել կամ կրկնել հարցը: 

  
Socrative առցանց գործիքի կիրառման արդյունքում կունենաք․ 

� առցանց թեմատիկ  վարժություններ միավորային գնահատում իրականացնելու համար, 
� սովորողների առաջադիմության միավորային արդյունքների  ներբեռնում և վերլուծություն: 

 

 

ԱԱռարկայական համագործակցային խմբային կամ անհատական 
աշխատանքների իրականացում՝ առցանց ՏՀՏ գործիքների միջոցով 

      Համագործակցային ուսուցման տարրերի կիրառումը նպաստում է դասարանում նոր՝ համագործակցային 
միջավայրի ձևավորմանը, օգնում է ուսուցչին հասկանալու համագործակցային ուսուցման էությունն ու 
պլանավորելու դասը, պայմաններ է ստեղծում ուսուցման արդյունավետության գնահատման, արժևորման 
համար, ինչպես նաև բարելավում է խմբային աշխատանքը: 

     Ուսուցիչը միանգամից, մի դասի ժամանակ չի կարող օգտագործել մեթոդների հարուստ զինանոցը: Նա 
պետք է որոշակի դասի համար կատարի ուսուցման մեթոդի, հնարի ընտրություն: Ուսուցման մեթոդի 
հիմքում ընկած են այն խնդիրները, որոնք լուծվում են դասի ժամանակ կամ դասի որոշակի փուլում. բացի 
դասի նպատակից ու խնդիրներից, մեթոդների ընտրությունը կախված է նաև`  

� դասի տիպից ու կառուցվածքից, 
� ուսումնական նյութի բովանդակությունից, 
� սովորողների տարիքից, 
� դասարանում սովորողների թվաքանակից, 
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� պատրաստվածության մակարդակից, 
� շահագրգռվածությունից ու հետաքրքրությունից,  
� ուսումնադիտողական պարագաների առկայությունից, 
� ժամաքանակից, 
� ուսուցչի պատրաստվածության մակարդակից և այլ գործոններից: 

Եթե աշակերտներին պարզապես բաժանենք խմբերի և առաջարկենք միասին աշխատել, ապա դա չի 
նշանակում, որ նրանց մղել ենք արդյունավետ համագործակցության: Ոչ բոլոր խմբային աշխատանքներն են, 
որ կարող են ապահովել համագործակցային ուսուցում: Շատ են պատահում դեպքեր, երբ ընդհանուր 
առաջադրանքը իրականացնելու ուղղությամբ խմբի ջանքերը արդյունք չեն ունենում: 
      Առաջադրանքը, մեթոդը պլանավորվում և իրականացվում է այնպես, որ սովորողին մղի 
համագործակցության և նպաստի նրա ակտիվ մասնակցությանը ուսուցման պրոցեսին: 
  

Փոքր խմբերով աշխատելու առավելությունները: Համագործակցային ուսուցման ընթացքում շատ կարևոր 
է խմբերի մեծությունը: Առավել արդյունավետ են համարվում 4-5 հոգուց բաղկացած խմբերը: Այդպիսի 
խմբերում սովորողները առավել մեծ ակտիվություն դրսևորելու հնարավորություն ունեն: Չորս հոգանոց 
խմբերում կարևորվում է յուրաքանչյուր սովորողի անհատական պատասխանատվությունը և միաժամանակ 
ձևավորվում է կոլեկտիվ աշխատանքի մթնոլորտ: 

Խմբի մեծությունը կախված է դասի նպատակից և ընտրված մեթոդից: Փոքր խմբերով աշխատանքը 
էապես մեծացնում է սովորողի ակտիվությունը դասապրոցեսում: 

Ակնհայտ է , որ հնարավոր չէ արդյունավետ սովորել միայն դիտողի, լսողի դերում, պասիվ վիճակում 
գտնվելով: Սովորողն ավելի լավ է սովորում, երբ ակտիվ մասնակցում է գործընթացին: Փոքր խմբերով 
ուսուցումը կարևորվում է նաև այն առումով, որ դասարաններում աշակերտների խտության մեծացման 
արդյունքում զգալիորեն դժվարանում է ուսուցման ֆրոնտալ անհատական հարցման ձևերի կիրառումը: Երբ 
ուսուցիչն աշխատում է դասարան (մեծ) խմբի հետ, ապա սովորողները արտահայտվելու, քննարկելու ավելի 
քիչ հնարավորություններ են ունենում: Այս պարագայում նպատակահարմար է խմբային աշխատանքն 
իրականացնել ՏՀՏ գործիքների միջոցով՝ առցանց ինտերակտիվ «պատեր» օգտագործելով: Փոքր խմբի 
պարագայում այդ հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են: 

ՏՀՏ գործիքների միջոցով համագործակցային ուսուցումը ունի հետևյալ նպատակները․  

� զարգացնում է խնդիրներ լուծելու կարողություն, 
� ձևավորում է հաղորդակցման հմտություն, 
� սովորողները սովորում են միմյանցից, 
� զարգանում է աշակերտների պատասխանատվության զգացումը, 
� միմյանց հաշվետու լինելու հատկությունը՝ խմբի ընդհանուր հաջողությունն ապահովելու հարցում, 
� խթանում է թիմային աշխատանքը, 
� ապահով և նպաստավոր միջավայր է ստեղծում գիտելիքներն ու հմտությունները դրսևորելու համար, 
� քննարկումների միջոցով ամրապնդվում է սովորողների համոզմունքները, 
� ընձեռում է ակտիվ մասնակցության և ինքնադրսևորման հնարավորություն:  

     Այն հնարավորություն է տալիս խուսափել դասաժամին ավելորդ աղմուկից, տեղաշարժից և 
խառնաշփոթից:  Աշխատանքային ռեժիմն օրվա մեջ լինում է ազատ: Հաղորդակցումը կատարվում է առցանց: 
Այս ՏՀՏ ռեսուրսները ուսուցչին հնարավորություն են տալիս անարգել իրականացնել անհատական և 
համագործակցային խմբային աշխատանքներ տանը և դասաժամերին դասարանում՝ (համապատասխան 
հագեցվածության պարագայում) տալով անհատական հրահանգներ և առանձին մոտեցում ցուցաբերել 
խմբերին: Այս ժամանակ աշխատանքային աղմուկը կառավարելի է, իսկ աշխատանքային խմբերը չեն 
խանգարում իրար: 



43 

 

  

Padlet առցանց գործիքը՝ որպես համագործակցային աշխատանքային 
տիրույթ 

Այս ծրագրի օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել հիբրիդ ուսուցում շրջված դասարանի 
մոդելով: PPadlet գործիքը կծառայի որպես առցանց աշխատանքային համագործակցային տիրույթ 
դասավանդողների և սովորողների համար: 

Padlet  առցանց գործիքը հնարավորություն է  տալիս իրականացնել հետևյալ  աշխատանքները. 

� միաժամանակ  ստեղծել 4 տարբեր  վիրտուալ գրատախտակներ, 
� վերբեռնել տարբեր ֆայլեր (docx., ppt, pdf, jpeg և այլ) հղումներ  և  պահպանել  դրանք  անձնական 

 պրոֆիլում, 
� փոխանակվել անձնական հաղորդագրություններով աշխատանքային տիրույթում, 
� փոխել աշխատանքային տիրույթի դիզայնը, 
� ներգրավել մասնակիցների Ձեր աշխատանքային տիրույթ, 
� իրականացնել համաժամանակյա և  ոչ համաժամանակյա համագործակցային աշխատանք, 
� հրապարակել վիրտուալ գրատախտակը համապատասխան հղման միջոցով, 
� վիրտուալ գրատախտակի միջոցով իրականացնել առցանց կրկնուսուցում,հետազոտական 

աշխատանքներ,պատրաստել էլեկտրոնային պաստառներ, կազմակերպաել առցանց քննարկումներ, 
� այս տիրույթում աշխատելիս կարելի ընտրել համագործակցային տիրույթի տեսակը (սյուներով, 

ամբողջական, բաժիններով): 

Վիրտուալ գրատախտակի / PPadlet-ի / միջավայրում գրանցվել կարելի է ցանկացած  զննարկիչի հասցեի 
տողում՝ մուտքագրելով padlet.com հասցեն և կատարել «գրանցվել» կոճակի սեղմում: 

 

 

Բացվող պատուհանում մուտքագրում եք անունը, էլեկտրոնային փոստն ու գաղտնաբառը, այնուհետև 
գրանցվում, կամ գրանցվում եք արդեն գործող Google կամ Microsoft հաշիվների օգնությամբ: 
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Բացված Padlet տիրույթում  նոր աշխատանքային  տիրույթ ստեղծելու համար տալիս եք համապատասխան  
հրահանգը: 

 

Աշխատանքային տիրույթում խմբագրելու և կարգավորումներ փոփոխելու համար կարելի է օգտվել հետևյալ 
հրահանգներից. 

 


